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illegaa l wapentransport naar Libië. Aantal bijlagen 
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Aanleiding 
Schriftelij ke v ragen van de leden Boswijk en Agnes Mulder (CDA) d .d. 14 november 2022 (kenmerk: 
2022Z21901) over het bericht dat een Nederlands vracht schip betrokken is bij een illegaa l 
wapentransport naar Libië. 

Geadviseerd beslu it 
U wordt geadviseerd in te stemmen met de bijgevoegde beantwoording en vanuit Defensie, mede 
ondertekend door de minister van Buiten landse Zaken en mede namens de minister van Justit ie en 
Veiligheid. 

Kernpunten 
• 	 Op 11 oktober j l. heeft de EU militaire operatie EUNAVFOR Irini een Nederlands gevlagd schip 

(MV Meerdijk) geïnspecteerd vanwege gerede verdenking van de overtreding van het wapenem
bargo tegen Libië. 

• 	 Gezien de bindende VNVR- resoluties m.b.t . het wapenembargo en de gerede verdenking van de 
overtreding van de sancties, heeft Nederland de operatie toestemming verleend voor de inspec
t ie. 

• 	 Het onderzoek door het Panel of Experts van het VN Veil igheidsraad Sanctiecomité naar de op 
drachtgever, lading van het schip, benodigde documentatie en mogelijke schending van het wa
penembargo is nog gaande. 

• 	 Het is aan dit Sanctiecomité om te oordelen of het wapenembargo is geschonden. Het comité 
heeft nog geen uitspraak gedaan. 

Toelichting 

Financiële overwegingen 

Geen financiële overwegingen. 


Juridische overwegingen 

De antwoorden zijn afgestemd met het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van 

Justit ie en Veiligheid. 


Communicatie 

Er wordt geen communicatie voorbereid rondom de verzending van deze beantwoording. 


Informat ie die niet openbaar wordt gemaakt 
Persoonsgegevens van de steller en ondertekenaar worden gelakt vanwege bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer. 
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