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Beantwoording kamervragen Van Raan (PvdD) 

 

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 vlak voor de sancties’.  

 

Geadviseerd besluit 

• Instemmen met de beantwoording van de vragen (bijgevoegd). 

• Instemmen met het mede ondertekenen door de minister voor 

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) en 

staatsecretaris Toeslagen en Douane voor de beantwoording van de 

vragen. Op vraag van M BHOS, zal M BZ ook mede ondertekenen. 

 

Kernpunten 

• De vragen gaan op hoofdlijnen over de wijze waarop Nederland de 

sanctienaleving inricht m.b.t. het import- en transportverbod van 

Russische olie per 5 december 2022. Met name m.b.t. olietankers richting 

Nederlandse wateren en havens. 

• De kustwacht monitort olietankers uit Rusland die richting Nederlandse 

wateren gaan. De Douane houdt toezicht op de gesanctioneerde 

goederenstroom en dat omvat ook toezicht op de olieboycot. Tussen 

Douane, Kustwacht en havens, met name de Rotterdamse haven, is 

nauwe afstemming over monitoring van en toezicht op schepen met 

vermoedelijk Russische olie. Bij vermoeden van sanctieomzeiling wordt 

de havenmeester ingelicht, die de toegang tot de haven kan weigeren. 

Door het mondiale karakter van de scheepvaart is het monitoren en 
tegengaan van sanctieomzeiling een gedeelde verantwoordelijkheid van de 
EU-lidstaten en G7-landen.  

• De minister van BHOS gaat over sanctienaleving en de Douane draagt 

zorg voor de uitvoering hiervan. De minister van IenW gaat over de 

scheepvaart en is coördinerend voor de Noordzee en de Kustwacht. Dit 

maakt dat de beantwoording van de vragen in nauwe afstemming is 

gebeurd. 

 

Afstemming met andere partijen 

• Er is afstemming geweest tussen IenW Maritieme Zaken, HBJZ, BZ, 

BHOS, Douane en Kustwacht. 

 


