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Aanleiding 
 Het lid van Houwelingen (FvD) heeft u schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de 

berichten: ’’Ukraine defence minister: We are a de facto member of Nato alliance’’ (BBC, 13 

januari 2023) en ’’Rob de Wijk: Vlissingse haven mogelijk doelwit Russen’’ (Omroep Zeeland, 19 

januari 2023). 1 

 De beantwoording wordt mede namens de minister van Buitenlandse Zaken verzonden.  

Geadviseerd besluit 
 Uw akkoord op de bijgevoegde voorgestelde antwoorden. 

Kernpunten 
 In reactie op de vraag of OEK de facto lid is van de NAVO geeft u aan dat OEK geen lid is van de 

NAVO en pas lid kan worden wanneer een lidmaatschapsvraag is goedgekeurd door alle NAVO-

bondgenoten. Dit is momenteel niet aan de orde.   

 In reactie op de vraag of RUS gerechtigd is doelen op het NLD grondgebied aan te vallen 

benadrukt u dat NLD geen partij is bij de oorlog die RUS is gestart tegen OEK. Het internationaal 

recht biedt geen enkele rechtvaardiging voor een RUS aanval op NLD grondgebied. 

Toelichting 
 

Financiële overwegingen 

Er zijn geen financiële overwegingen bij de voorgestelde antwoorden voorzien. 

Juridische overwegingen 

DJZ benadrukt in lijn met de beantwoording dat het internationaal recht geen enkele rechtvaardiging 

biedt voor een RUS aanval op NLD grondgebied. Dat geldt onverminderd als militair materieel 

bestemd voor OEK op NLD grondgebied aanwezig zou zijn.   

Communicatie 

Er is geen communicatie over de antwoorden voorzien.  

 

 

                                                

1 https://www.bbc.com/news/world-europe-64255249 en https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/15285398/rob-

de-wijk-vlissingse-haven-mogelijk-doelwit-russen  
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Informatie die niet openbaar wordt gemaakt 
Persoonsgegevens van de steller en ondertekenaar zijn gelakt op grond van de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer. 
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