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Vragen van het lid Sjoerdsma (D66) aan de Minister van Buitenlandse Zaken 
over het bericht dat de Moldavische premier Dorin Recean bevestigt dat 
Rusland het internationale vliegveld van Chiinău in handen probeert te 
krijgen om Russische militairen het land in te krijgen (ingezonden 22 februari 
2023). 

Antwoord van Minister Hoekstra (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 16 maart 
2023) 

Vraag 1
Bent u bekend met dit bericht?1, 2 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Hoe oordeelt u over dit bericht? 

Antwoord 2
De afgelopen weken gaan er berichten rond over mogelijke plannen van 
Rusland om een staatsgreep voor te bereiden in Moldavië of om het vliegveld 
van Chisinau met militaire macht over te nemen. Het kabinet kan deze 
berichten niet op basis van eigenstandige informatie bevestigen. 
Wel is bekend dat Rusland al sinds langere tijd via hybride dreigingen, zoals 
desinformatiecampagnes, het stimuleren en financieren van anti-
regeringsdemonstraties en anderszins, Moldavië probeert te destabiliseren en 
de pro-Europese krachten, inclusief de huidige regering, probeert te 
ondermijnen. De Amerikaanse regering heeft op 10 maart jl. publiekelijk haar 

1 Moldova, «Dorin Recean confirmă planul Rusiei cu privire la Republica Moldova i dă asigurări 
– autorităt(ile sunt pregătite să intervină», 21 februari 2023, https://moldova1.md/p/4881/dorin-
recean-confirma-planul-rusiei-cu-privire-la-republica-moldova-si-da-asigurari--autoritatile-sunt-
pregatite-sa-intervina

2 Censor.net, «Russia has several scenarios for destabilizing situation in Moldova, one of them is 
capture of airport in Chisinau, – Prime Minister Rechan», 21 februari 2023, https://censor.net/en/
news/3401236/russia_has_several_scenarios_for_destabilizing_situation_in_mol-
dova_one_of_them_is_capture_of_airport
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zorgen hierover geuit.3 De Moldavische regering geeft aan dat de autoriteiten 
voorbereid zijn op dergelijke dreigingen. Het kabinet blijft de situatie in 
Moldavië zorgvuldig monitoren en zal de steun aan de huidige hervormings-
gezinde regering voortzetten. 

Vraag 3
Wat zijn hiervan de gevolgen voor de Oekraïense vluchtelingen in Moldavië? 

Antwoord 3
Sinds de Russische invasie van Oekraïne zijn meer dan 900.000 vluchtelingen 
uit Oekraïne naar Moldavië gereisd. Momenteel verblijven nog ongeveer 
100.000 vluchtelingen in Moldavië, waarvan het merendeel bij mensen thuis 
wordt opgevangen. Op dit moment ervaren deze vluchtelingen voor zover 
bekend geen specifieke gevolgen van de in de berichtgeving genoemde 
risico’s. 

Vraag 4
Wat zijn de gevolgen voor de humanitaire en andere steun die mogelijk via 
Moldavië richting Oekraïne vloeit? 

Antwoord 4
Momenteel gaat er weinig humanitaire hulp via Moldavië richting Oekraïne. 
De meeste humanitaire hulp gaat via Polen, Roemenië, Slowakije en 
Hongarije. 

Vraag 5
Hoe reageren de EU en NAVO in het geval Rusland een militaire campagne 
start in Moldavië? 

Antwoord 5
Het kabinet speculeert niet over mogelijke scenario’s die zich in Moldavië 
kunnen ontplooien, en over een reactie door de EU en de NAVO. 

Vraag 6
Bent u bereid het reisadvies te herzien van geel naar rood in het geval 
Rusland inderdaad een militaire campagne begint? 

Antwoord 6
De Nederlandse ambassade in Chisinau monitort continu de situatie in het 
land en deelt deze informatie met het ministerie. Als de veiligheidssituatie in 
Moldavië verandert, zal het reisadvies dienovereenkomstig worden aange-
past, net zoals het ministerie de reisadviezen wereldwijd voortdurend aanpast 
aan de situatie ter plaatse. 

Vraag 7
Kunt u deze vragen gezien de aard van het bericht met spoed en afzonderlijk 
beantwoorden? 

Antwoord 7
Ja.

3 https://md.usembassy.gov/national-security-council-coordinator-for-strategic-communications-
john-kirby-commented-on-russian-attempts-to-destabilize-moldova/
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