
 

 

  

 

 

 

 

 

Aan Minister Harbers 

 

TER BESLISSING 

 
Datum 

19 januari 2023 
 

Onze referentie 

IENW/BSK-2023/20435 

 
Opgesteld door 

Bestuurskern 

Dir.Maritieme Zaken 

Afdeling Zeevaart 
 

Beslistermijn 

1 week 
 

Bijlage(n) 

1 

Pagina 1 van 2  

 
Aanvraag Uitstel beantwoording Kamervragen Van Raan 

 

Aanleiding 

Naar aanleiding van het Commissiedebat van 8 december 2022 heeft Kamerlid 

Van Raan (PvdD) nadere vragen gesteld over berichtgeving in de media dat 

‘Russische olietankers van de radar verdwenen voor de sancties’. 

Geadviseerd besluit 

Instemmen met het versturen van een uitstelbrief ter beantwoording van de 

Kamervragen van Kamerlid Van Raan. 

Kernpunten 

• De vragen zijn gerelateerd aan het EU importverbod van Russische ruwe 

olie per 5 december in het kader van de sancties tegen Rusland.  

• Op 14 december heeft kamerlid Van Raan Kamervragen ingediend over 

berichtgeving in de media dat ‘Russische olietankers van de radar 

verdwenen voor de sancties’. 

• De beantwoording zou uiterlijk 18 januari met de Tweede Kamer gedeeld 

moeten worden, dat is echter niet gelukt door de kerstvakantie en de 

benodigde afstemming van de beantwoording tussen IenW Maritieme 

Zaken, de Kustwacht en de Douane (incl. akkoord M BHOS). 

• Bijgevolg zou er een uitstelbrief naar de Kamer moeten (toegevoegd in 

bijlage). 

Krachtenveld 

• De minister BHOS gaat over sanctienaleving. De Douane voert uit in 

opdracht van M BHOS. Dit in nauwe samenwerking met de Kustwacht, die 

olietankers richting Nederlandse wateren monitort. De beantwoording op 

de Kamervragen worden afgestemd tussen IenW Maritieme Zaken, de 

Kustwacht, Douane en M BHOS.  
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Bijlagen 

 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Uitstelbrief Beantwoording 

Kamervragen van Raan gesteld 

over berichtgeving in de media 

'Russische olietankers van de 

radar verdwenen voor de 

sancties'. 

Brief om de Tweede Kamer te 

informeren met betrekking tot 

uitstel voor de beantwoording 

van de vragen 

 


