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Opiegmemo Kamerbrief hulpverzoek Suriname

Aanleiding

Kamerbrief n a v het steunverzoek van de Surinaamse regering aan Nederland

n a v de onlusten die plaatsvonden op 17 februari 2023 en de toezegging de

Kamer hierover nader te informeren n a v de mondelinge vragen van het lid

Ceder van de Christen Unie

Geadviseerd besluit

Graag uw akkoord met de brief die u mede namens de Minister van Justitie en

Veiligheid de Minister van Defensie en de Minister voor Rechtsbescherming
uitstuurt

Kernpunten

Naar aanleiding van de onlusten van 17 februari jl in Paramaribo waarbij
demonstranten ook het parlement binnendrongen heeft Suriname Nederland om

ondersteuning zowel kennis als materleel verzocht voor de politie het leger en

de brandweer Dit verzoek werd door uw Surinaamse counterpart mondeling aan

u en de Nederlandse ambassade overgebracht en een verder uitgewerkt

schriftelijk verzoek ontving Nederland op 23 februari jl per NV Suriname zal per

NV worden geTnformeerd over de voorziene steun parallel aan het informeren van

Kamer

Toelichting

• Naar aanleiding van de demonstrate van 17 februari jl heeft de Surinaamse

regering een omvangrijk verzoek met urgente maar ook minder urgente
noden van de politie leger en brandweer aan Nederland gestuurd

• Na een uitgebreide inventarisatie die langer heeft geduurd dan voorzien

moet geconcludeerd worden dat in beperkte mate beschermend materieel

kan worden gedoneerd Er is weinig overtollig materieel beschikbaar ook als

gevolg van de oorlog in Oekraine Nederland heeft al eerder beschermend

materieel aan Suriname gedoneerd
• Nederland kan ook bijdragen aan kennisoverdracht Er wordt via het

Makandra programma al op uitgebreide schaal technische ondersteuning
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geleverd aan o a de Surinaamse politie JenV en Defensie zullen iom de

Surinaamse counterparts bekijken of deze steun nog verder kan worden

aangevuld
• Tijdens mondeling vragenuurtje op 21 februari heeft u toegezegd aan

Kamerleden Ceder CU en Boucke D66 om via een Kamerbrief te

informeren over hoe aan dit steunverzoek zal worden voldaan
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Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Veiligheid van de staat

Internationale en diplomatieke belangen
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